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 20.15 Jan belt: bij de wateroversteek gaat het niet zo vlot. 

Svp Jan bellen wanneer de eerste mij gebeld heeft.  

 

 20.30 Theo: de wateroversteek gaat nu vlotter. Er zat een knoop in het touw.  

 20.30 Alle groepen vertrokken.  

 20.55 Jan gebeld. Zuidwaarts naar 6 gaat niet altijd goed. 

Willem Jan: stuur ze dan gewoon naar de fles. Ja. 

31629204*** heeft gebeld. 

 

 21.15 5 groepen hebben gebeld – verkeerde coordinaat voor de fles doorgegeven! 

Correctie, de rest krijgt goede 

 

 21.36 Voicemail… 21.36 Nog niet gesproken: niet ingevuld en Head en shoulders andere 3 

gesproken. SMS gestuurd. 

 

 22.00 Niet ingevuld nieuw telefoonnr. 

Hadden al van andere groep gehoord dat de coordinaat niet klopte. 

 

 23.00 Verhuisd naar eindpunt. 

Willem Jan belt: 

Vier groepen nog niet bij het begin van de stripkaart: 

Lactacyd 

Schuimmarcheerders 

Vette Hap 

Buurvrouw Rietman 

 

 22.50 Cheers belt bij seinpost: welk nr hebben wij? Ik zeg: 2  

 23.05 Schuimmarcheerders: we zitten goed (ze hadden om 22.55 gebeld toen ik nog in de 

auto zat) 

 

 23.24 Willem Jan: behalve Vette Hap heeft iedereen de stripkaart gehad. Hij gaat nu 

naar de tent (die al staat) 

 

 23.57 Sinds 23.05 heeft niemand meer gebeld (spullen naar binnen gehaald)  

 0.03 Jan? Neemt zijn telefoon niet op. Druk met seinen? 

0.10 Er staat toch nog een ploeg te seinen. Laatste? Daarna gaat hij Rob 

wegbrengen en door naar de soeppost. In de blokhut is het comfortabel maar 

daarbuiten is het koud met een heldere hemel. 

 

 0.22 Niet ingevuld! Allang voorbij de seinpost, dus ok. Jan ruimt de seinpost op.  

 0.28 Willem Jan: 5 of 6 groepen op de filmpost gehad, gaat prima. Nog steeds heeft 

niemand gebeld… 

 

 0.53 Radiostilte sinds 23.05  

 1.05 Van Heeksop: we zitten op het fietspad waar we al geweest zijn. Is dat goed? 

Antwoord: Ja, je zit goed. 
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 1.10u Willem Jan: iedereen is binnen bij de filmpost, nog drie filmpjes en dan hebben ze 

het gehad. Theo neemt de telefoon niet op (zegt willem Jan) 

 

 1.11u Theo aan de telefoon: er hadden 2 auto’s vastgezeten in de modder. Ze gaan naar 

Ineke om chocola te drinken??? Maar de laatste groepen zitten al bij Ineke. 

Theo breekt telefoongesprek af: hij gaat als de hazen naar de post (brancard 

racen) 

 

 1.30u Theo is op de post, ziet een groep komen. Ze zijn er precies op tijd…  

 1.31u Jan brengt Rob naar Haaksbergen, gaat dan naar de soeppost. (ik: maar de soep 

moet wel opgewarmd…) 

 

 1.33 Misschien dat zo het grote bellen begint? Tot dusver nog niet. Het lijkt erop dat 

de route door het Haaksbergerveen goed gaat. 

 

 1.53 Ineke gebeld: ze hebben de tent al opgeruimd en zijn onderweg. Jan belt hen, hij 

is op de soeppost aangekomen. Willem Jan en Ineke gaan ook die kant op. 

 

 2.03 Dfghklsf belt: ze hebben de afslag naar rechts op de fotoroute gemist. 

Coordinaten van de brancardrace gegeven. 

 

 2.15 Theo: 3 gehad, 1 bezig. Het kost 15/20 minuten om de draaischijf te doorgronden.  

 2.19 Willem Jan: “Ja, ik heb de koffie bij me. Alles komt goed aan het eindpunt.”  

 2.27 Sinds 2.03 geen bellers.  

 2.47 Niet ingevuld: ze hebben het weggetje naar rechts uit het bos gemist. Ik heb ze 

het coordinaat gegeven (wanneer het niet lukt geef ik ze alsnog de brancardrace. 

 

 2.50 Theo gebeld. Ze hebben er 6 gehad. Terwijl ik bel ziet Theo nog 1 of 2 groepen.  

 2.51 Willem Jan: er komen net twee groepen aan op de soeppost. (alleen de soep is nog 

niet warm!) Ineke komt naar het eindpunt. 

 

 3.10 Van Heeksop: redding voor het gestel is nabij, meld je. Maar ze zien niets… Dit 

komt omdat ze niet weten in welke volgorde de tekens van dierenriem lopen. 

Oplossing: de tekens van de dierenriem plaatjes uitgelegd (dat velletje hadden ze 

niet bij zich). Hopelijk gaat het nu goed. 

 

 3.15 Willem Jan gebeld: bij de soeppost zijn de eerste twee alweer weg. Hij vermoed 

dat Theo en Nol de opdrachten op 8 en 9 al neergelegd hebben. Ineke is met een 

kwartier op het eindpunt. 

 

 3.21 Head en shoulders: ze zitten op coordinaa t52. 09,051 E06 49,663 en ze weten 

niet hoe ze verder moeten. Ze zitten toch aardig in de buurt van de soeppost. 

Soeppost gegeven. Hoe ver nog naar het eindpunt? Ruim over de helft. 

 

 3.30 Theo gebeld: er is een meisje van dlfffks dat uitgevallen is. Ze blijft bij hen. Hij 

gaat opdracht 8 en 9 wegbrengen. 

 

 3.37 Ineke op het eindpunt  

 3.45 Eerste belspel… Sapo  

 3.46 Theo gebeld. Hij heeft route 8 net neergelegd, route 9 volgt en daarna haalt hij 

Huib en Nol op bij de brancardpost waar dan hopelijk “niet ingevuld” net geweest 

is. 

 

 4.05 Cheers belspel  
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 4.25 Vette Hap doorgestuurd naar soeppost  

 4.28 Lactacyd: zit mis op sterrenbeeldenroute. Doorgestuurd naar soeppost.  

 4.32 Theo: Wouster (Lactacyd) een aanwijzing gegeven met de draaischijf, “Niet 

ingevuld” idem 

 

 4.37 Buurvrouw Rietman Groep – zit bij Broekheurnerring? Ze bellen terug met 

coordinaat. Want als ze echt in Enschede zitten stuur ik ze niet naar de soeppost 

maar naar route 8. 

 

 4.42 Buurvrouw Rietman doorverwezen naar de soeppost. Ze zaten niet in Enschede 

maar vlakbij de soeppost op de Broekheurneweg. 

 

 4.44 Jan: 3 uitvallers bij de soeppost – 6 groepen geweest  

 5.02 Theo is onderweg naar het eindpunt, heeft de drie uitvallers bij zich.  

 5.03 Nog maar 3 bellers voor het belspelletje: waar blijft de rest?  

 5.10 Theo – wast zijn handen (modder). Gaat weer terug, komt dan met de assistenten.  

 5.23 Van Heeksop: een heleboel paaltjes tussen de jonge aanplant. Is dat goed? (Nee. 

Ik zeg: ik weet het niet) 

 

 5.40 Jan: iedereen is nu bij de soeppost geweest (er hebben er 6 het belspelletje 

gedaan) 

 

 5.55 Gele Zeep: laatste coordinaat van de Rutbeekroute opgevraagd. Met Google 

gegeven. 

 

 6.15 Ondertussen 10 bellers gehad. Maar Sapo is nog niet binnen, en die waren om 3.43 

al op het belspelpunt… 

 

 7.55 Niet ingevuld  vraagt laatste coordinaat  

 8.08 Vraag naar laatste coordinaat (buurvrouw)  

 8.11 Wouter: sjokt 1 km per uur. Jan haalt hem op  

 8.18 Buurvrouw: Boris zegt GPS doet het niet meer. Fietsenstalling gewezen. Wanneer 

niet lukt belt hij. 

 

 8.35 Wouter is op het eindpunt, groepen komen binnen  

 9.30 Niet ingevuld compleet. Marieke en Nienke komen binnen.  

    

 


